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Метою роботи гуртка є формування базових знань, основних виробничих навичок 

особистості  у галузі архітектури, формування в учнів творчого підходу до професії. 

Архітектура – слово давнє. В перекладі означає «мистецтво будувати та 

проектувати».  

Життя і житло – слова одного кореня, поняття нероздільно пов’язані із існуванням 

людства на  землі. Однією із умов, що допомогла людині-розумній піднятися до 

теперішнього  цивілізаційного рівня, стало набуте з часом уміння зводити житла із 

оточуючих її природних  матеріалів. Проминули тисячоліття, перш ніж наші предки 

перебрались із сирих, напівтемних  печер до затишних осель, обладнаних 

найсучаснішими комунікаційними системами. Сила та  велич думки, майстерність та 

працьовитість людства вражають, коли споглядаєш творіння  рук давніх та сучасних 

митців-будівельників. 

Архітектурна спадщина нашої Батьківщини багатогранна. Доробки її майстрів-

будівничих, як  давніх так і сучасних, гідні вивчення, наслідування та шанування. 

Знайомство з ними,  відтворення архітектурних комплексів, композицій в макетах та 

діорамах сприяє входженню  учнів у світ художньої культури, науки, формує їх 

національну свідомість, патріотизм,  дозволяє розширити розуміння про практичне 

використання вибраної професії. 

 



Професія архітектора не втрачає значущості та популярності на протязі 
віків.  Саме тому в технічній творчості надзвичайно актуальна робота гуртка 
архітектурного спрямування, де учні ознайомлюються з здобутками 
минульщини, пізнають основи конструювання, макетування різноманітних 
архітектурних споруд. 
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 
  -Пізнавальної: ознайомлення з архітектурними стилями, спільними ознаками  й 
етнографічними особливостями у побудові жител та громатсько-побутових 
споруд у різних регіонах України та інших країнах; оволодіння знаннями 
технічної творчості, макетування, конструювання різноманітних споруд. 
  -Практичної: формування практичних умінь і навичок, відпрацювання прийомів 
виконання технологічних операцій в побудові архітектурних споруд; робота з 
різними матеріалами та інструментами. 
  -Творчої: формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавальних 
інтересів, творчої уяви, фантазії, задоволення потреб особистості у творчій 
взаємо реалізації. 
   -Суспільної: розвиток в учнів інтересу до історії, виховання поваги до традицій 
українського народу, бережного ставлення та збереження пам’ятників 
старовини, позитивних якостей емоціонально-вольової сфери ( доброзичливе 
ставлення до людей, охайності і старанності у роботі). 
 



Будні гуртківців 



 
Екскурсія на памятник архітектури  XVII ст. 

Дерев’яна церква в с.Сокирниця 

 



 

Екскурсія на памятник архітектури  XVII ст. 
Дерев’яна церква в с.Крайниково 

 

 



 
Виготовлення стендів, макетів 

 



 
Виготовлення стендів, макетів 

 


